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Samenwerking met de ECRI 

Het statuut van het E.U. Fundamental Rights Agency vermeldt de noodzaak van nauwe 
samenwerking met de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerance (ECRI) van de 
Raad van Europa. 

Racistische en discriminerende uitingen. 

Voor de interpretatie van racisme hanteert het Waarnemingscentrum het Internationaal 
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie,dat is geratificeerd 
door alle lidstaten van de EU,waaronder Nederland met uitzondering van lerland (1999). 



Neonazistische en neofascistische misdrijven. 

De uitingen van discriminatoire schendingen hebben betrekking op de Nederlandse Staat 
versus Audio-Rarities en Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human 
Rights. 

De rol van politici en politieke partijen. 

Het FRA roept politieke partijen op tot het zetten van een aantal concrete stappen. 

Fundamental Rights Agency (FRA). 

Het FRA voor racisme en vreemdelingenhaat heeft als voornaamste doelstelling het aan de 
Gemeenschap van de lidstaten verstrekken van objectieve en betrouwbare 
gegevens,waarmee verschijnselen en uitingen van racisme,vreemdelingenhaat en 
antisemitisme op Europees niveau kunnen worden vergeleken. 

V.N. 

Een van de hoofdbeginselen van de Verenigde Naties is het verbod op discriminatie op grond 
van ras.De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 en andere 
internationale rechtsinstrumenten noemen met name dit beginsel. 

E.U. 

De Europese Unie is gebaseerd op de beginselen van vrijheid,democratie,eerbiediging van 
de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat.De Commissie is 
verantwoordelijk voor de volledige naleving van de beginselen in de Verdragen en andere 
communautaire wetgeving in de Unie. 

Holocaust ontkenning en promoten Nazi ideologie. 

De Europese Wereld Conferentie tegen racisme & Intolerance alsmede de Europese Unie 
onderschrijven unaniem dat de Holocaust nimmer vergeten mag worden.Stellen het 
ontkennen van de Holocaust en het promoten van Nazi ideologie strafbaar.Bestrijden de 
verspreiding van haatzaaiende teksten,beelden en muziek op het internet. 

Het Vatikaan. 

Het protest tegen de interference van het Vatikaan als global manipulator in zaken van 
soevereine staten.De bevoorrechte status van het Vatikaan. De positie van Vatikaan in de 
Europese Unie,en de status van het Vatikaan bij de Verenigde Naties.De invloed van het 
Vatikaan in internationale kwesties.Godsdienstig fundamentalisme bedreigt 
pluralisme,tolerantie en fundamentele rechten.

 



Staten. 

Internationale mensenrechtenstandaarden verplichten staten discriminatie in al haar 
vormen aan te pakken.Staten zijn volgens internationale normstelling verantwoordelijk voor 
het discriminerende handelen van hun eigen organen en functionarissen.Volgens dezelfde 
standaarden zijn ze ook verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van 
discriminatie tussen burgers onderling.Non-discriminatie vormt,samen met gelijkheid voor 
de wet en gelijke bescherming door de wet zonder enige discriminatie,een fundamenteel en 
algemeen beginsel van mensenrechten.Verwijs naar aanbevelingen van aan 
intergouvemementele organisaties (Verenigde Naties.Raad van Europa,OVSE,Europese Unie) 
gekoppelde organen of functionarissen die het bevorderen van de naleving van 
mensenrechten ten doel hebben. 

OSCE Conferentie Boekarest 7- 8 iuni 2007. 

Alle EG-lidstaten hebben wetten die kunnen worden aangewend om het racistische 
beledigen te straffen.Nochthans,waar wetgeving bestaat om racistische misdaad te 
belemmeren en te straffen wordt het vaak niet in de praktijk uitgevoerd.Dientengevolge de 
misdaden niet worden geregistreerd en als "racistische"inbreuken of "haat”misdaden 
worden gestraft. 

FRA subsidie. 

FRA ontvangt over de periode 2007 tot 2013, 150 miljoen euro subsidie (EU-budget) van de 
Europese Unie. 

Samenvatting Technieken door Nederlandse overheid. 

De Nederlandse overheid kent een variatie aan technieken om de wet te ontduiken.Door 
middel van bestuurlijke of economische dubbel machtsuitoefening.Er vindt collusie 
plaats.Kritische ambtenaren en medewerkenden worden betempeld als niet loyaal en 
worden negatief benaderd.Zij krijgen slechte beoordelingen.Het rechtssysteem in 
nederland,dient er vooral te zijn om de burger te beschermen.ln Nederland is dit precies 
andersom.Het rechtssysteem van de gevestigde orde beschermt en bevoordeelt de politieke 
en economische heersende klasse.Het recht is een monopolitisch machtsmiddel van de 
heersende klasse die met een eigen staat van heersers in de staat.Zodra klokkenluiders er 
een vinger naar uitstrekken sluit het systeem zich hermetisch.Een klokkenluider raakt daarna 
verstrikt in een machtsspel.ln Nederland heeft de klokkenluider met recht te vrezen voor zijn 
verdere loopbaan,reputatie.Ook voor zijn gezin en familie heeft dit grote conseqenties.Een 
wel zeer bekend voorbeeld hiervan in Nederland is defensieklokkenluider Fred Spijkers.De 
misdragingen stoppen echter niet bij landsgrenzen.Een wel zeer bekend klokkenluider uit 
het verleden in de Europese Commissie was Paul van Buitenen, met zijn "Strijd voor 
Europa". Er is in het geval van Spijkers in nederland, zelfs sprake geweest van geestelijke 
mishandeling onder de ogen of zelfs in toestemming van de bewindslieden.Fred Spijkers 
werd in opdracht van de overheid door bedrijfsartsen gepsychiatriseerd.De Zaak-Spijkers 
was een overduidelijk geval van politiek misbruik van de psychiatrie volgens SS-model.De 
overheid maakt verder gebruik van "smaad-haat-lastercampagne" en demonisering.De 
gesignaleerde pathogene misdragingen door de Nederlandse overheid komen systematisch 



voor en zitten in de organisatiestructuur ingebouwd.Verder is door de Nederlandse overheid 
sprake van het systematisch vooraf uitselecteren van wetenschapspunten van onderzoekers 
die niet in de politieke agenda passen van de gevestigde orde,en er is sprake van 
systematisch onderdrukken van studies die niet in de politieke kraam passen. Er is integraal 
sprake van fascistoide en extremistich gedrag vanuit de Nederlandse overheid.Dit gedrag uit 
zich, (Zaak Audio-Rarities tegen de Staat) in het door de overheid gedogen en tolereren 
van obsceniteiten op het internet, de verpreiding van haatzaaiende teksten,beelden,en via 
e-mail wereldwijd,en het voor een ander doel de muziek aanwenden, of een ander 
daadwerkelijk verschil dan toegelaten voor studie en de wetenschap,de documentaire over 
de holocaust "Hitler's Inferno" misbruiken en bagatelliseren (akte notarieel de dato van 21- 
06-2007).Het weghalen van alle financiele middelen bij Audio-Rarities en de stichting via het 
rechtssysteem van de Nederlandse overheid.Door deze strategische opstelling is de 
Nederlandse Staat zeer ernstig in overtreding op diverse Internationale en Europese 
Verdragen.
  l) promoten nazi ideologie,

 2) het niet onderschrijven unaniem door Nederland 
     2008 (in beleid,gedrag en uitingen) dat Hitler's Inferno = holocaust belangrijk is.De 
     Nederlandse regering past dezelfde selectiviteit toe op het punt in zaken die met 
     wetenschap en educatie te maken hebben als onder Adolf Hitler. 

Bijlage(n). 

V.N. rapport 24 September 2007 & Compact disc "Hitler's Inferno". 

[V.N. rapport van 24 September 2007 verzonden aan de Verenigde Naties in Geneve 
Zwitserland,door Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human 
Rights,kopie van het V.N. rapport is op 18 oktober 2007 door de stichting verzonden aan 
FRA, Rahlgasse 3 ,A-1060,Vienna,AUSTRIA.] 

Conclussie. 

Het V.N. rapport is door de stichting in 2007 verzonden aan de Verenigde Naties in Geneva, 
Zwitserland en in kopie aan Agency for Fundamental Rights in Vienna, Austria. Noch door de 
Verenigde Naties en noch door Agency for Fundamental Rights is hierop gereageerd.Totaal 
eeen reacties! Dit terwijl de Nederlandse Staat als Adolf Hitler imitator op het internet 
staat.Hoe is zoiets mogelijk! Nederland is internationaal bekend om Anne Frank. Het statuut 
van FRA vermeldt de noodzaak van nauwe samenwerking met de Europese Commissie.ln 

principe is daar niets mis mee,echter door die subsidie van 150 miljoen euro,loopt FRA aan 
de leiband van de Europese Unie.Het onderzoek naar racisme en fascisme door FRA is  -ook 
mede door niet reageren op het VN-rapport-  niet objectief en betrouwbaar.Het gevolg 
daarvan is dat lidstaten zoals nederland gewoon verder kunnen gaan met de zeer ernstige 
discriminatoire handelingen in beleid ,en verspreiden van obsceniteiten via het internet.EU- 
bonzen en Politieke-partijbonzen worden zo door FRA ,EU en VN uit de wind gehouden.Er is 
sprake van een schaduwsysteem en de scheiding tussen Kerk en Staat is in het geding.De 
Mafia,het Vatikaan,Opus Dei,P2,de V.S.,Skull & Bones, "Adolf Hitler-imitators" gevaarlijke 
totalitaire sektarische organisatie "de Staat in de Staat" Nieuwe Wereld Orde. 


